frankovací stroj
Efektivní zpracování pošty

•
•
•
•

Intuitivní ovládání
Různé rychlosti zpracování obálek
Ovládací program pro PC
Volitelné příslušenství

INOVATIVNÍ
TECHNOLOGIE

Automatický
podavač

Automatický
zalepovač

Polohovatelný
dispelej

Inteligentní tarifní
váha

Odkladač
dopisů

Systém modulů a on-line rozhraní dělá z PostBase
frankovacího stroje nejmodernější technologii
ve zpracování pošty, který bezchybně spolupracuje
s moderními poštovními službami.
Jednotlačítková technika a 4,3palcový barevný
dotykový displej vás vždy bezpečně provede
každým nastavením. Jednoduché ovládání
zvládne i naprostý začátečník.
Nejtišší ve své třídě, nenarušuje svými zvuky
pracovní prostředí.
Nově navržený dopravníkový pás s rychlostí
30 – 95 obálek / min. ofrankuje zásilku o síle 10
mm.
Možnost výběru několika uložených reklamních
razítek, nově jde přidat i krátká textová sdělení
s českou diakritikou.
Frankovací stroj se také ovládá přes aplikaci
ve vašem počítači.

VÍC NEŽ JEN
FRANKOVACÍ STROJ

POUZE JEDNO TLAČÍTKO

BAREVNÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ

REKLAMA A TEXTOVÉ SDĚLENÍ

Klávesnice je minulostí. Po zapnutí Velký barevný dotykový displej Sdělte svým obchodním partnerů,
se PostBase intuitivně ovládá pomocí s podsvícením zaručuje skvělou co máte na srdci. Reklamní razítko
velkého dotykového displeje.
viditelnost při ovládání. 8 poloh můžete kombinovat s krátkým textem.
pro optimální úhel pohledu.

HLADKÝ POSUN

TICHÝ CHOD

Plug & play

PostBase zaručuje bezpečný a hladký Nově navržený kartáčový pás zajišťuje USB připojení,
posun zásilek o síle 10 mm.
perfektní posun a nejnižší úroveň zásuvka.
hluku ve své třídě.

RYCHLÁ KONTROLA

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Ethernet

a

LAN

BEZPEČNOSTNÍ MODUL

Všechny údaje se vždy rychle zobrazí Nechte se řídit. Průvodce vás bezpečně Pokladna stroje je zálohována. Vaše
na obrazovce. Jednoduché ovládání i nasměruje a zobrazí „kde, jak a co“ peníze jsou v naprostém bezpečí!
máte dělat.
pro začátečníky.

- technická data
Hardware

PostBase 30

PostBase 45

PostBase 65

PostBase 85

Síla obálky

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Ruční podavač

ano

ano

ano

ano

Zachytávač obálek

ano

ano

ano

ano

Automatický podavač
štítků

ano

ano

ano

ano

Automatický podavač
a zalepovač

-

volitelně

volitelně

volitelně

Rychlost

30 obálek/min

45 obálek/min

65 obálek/min

85 obálek/min

Inteligentní váha

3 kg
(volitelně 5 kg)

5 kg
(volitelně 7 kg)

5 kg
(volitelně 7 kg)

5 kg
(volitelně 7 kg)

Rozdílové (stohové)
vážení

-

volitelně

volitelně

volitelně

Nákladová střediska

20

50, volitelně 100

50, volitelně 100

50
volitelně 100/200

Počet reklamních razítek

12

20

30

30

Počet textových razítek

8, volitelně 12

10, volitelně 12

12

12

Počet zkrácených voleb

10

10

10

10

www.albacon.cz

Albacon Systems, a.s.
Chlumova 6, 130 00 Praha 3

VZHLED NOVÉHO 2D RAZÍTKA
Zpracujeme vám návrhy pro nové reklamní razítko.

tel.: 224 502 411, fax: 222 780 791
www.albacon.cz, e-mail: albacon@albacon.cz

